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 2 (000) الشمائل النبوية

 الرحيمبسم هللا الرحمن 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين 

ا بكم إلى ومرحبا  وصحبه أجمعين، أيها اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأهالا 
فضيلة أولى حلقات برنامجكم الشمائل النبوية مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب ال

الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد هللا الخضير عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة 
ا بكم يا ومرحبا  ونشكر له قبول دعوتنا في هذا البرنامج فأهالا  ،اإلمام محمد بن سعود بالرياض

 شيخ عبد الكريم.
 حياكم هللا وبارك فيكم وفي اإلخوة المستمعين.

واألخوات ما سنتحدث عنه في هذا البرنامج وهو الشمائل النبوية أود أن  قبل أن نعرض لإلخوة
التي ذكرت في الشمائل النبوية في حلقات  -بإذن هللا -أشير إلى أننا سنختار بعض األحاديث

ف فيها ومعناها ل   عن الشمائل النبوية ما أ   قادمة لكن نستأذنكم فضيلة الشيخ في الحديث أولا 
 عند أهل العلم.وما جاء حولها 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد:

بالهدى ودين الحق ليظهره  -صلى هللا عليه وسلم-ا فإن هللا سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمد  
وأسوة لخلقه وقدوة ألتباعه كما قال جل  وأرسله رحمة للعالمين ،على الدين كله ولو كره الكافرون 

  ١٢األحزاب:  ژ جئ        ی ی ی               ی ىئ ىئ ىئ       ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ ژوعال 
هذه اآلية الكريمة أصل كبير في  :في تفسير اآلية -رحمه هللا تعالى -يقول الحافظ ابن كثير

مر الناس بالتأسي ولهذا أ   ،في أقواله وأفعاله وأحواله -صلى هللا عليه وسلم-التأسي برسول هللا 
يوم األحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره  -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي 

ولهذا قال تعالى للذين  ،ا إلى يوم الدينصلوات هللا وسالمه عليه دائم   -عز وجل -الفرج من ربه
األحزاب:  ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ ژتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم األحزاب 

 ژ جئ        ی ی ی               ی ىئ ىئ ىئ       ېئ   ېئ ژ اقتديتم به وتأسيتم بممائله  ثم قال أي هاّل   ١٢

 ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ ژقوله تعالى:  :وقال القرطبي في تفسيره الجامع  ١٢األحزاب: 

 -صلى هللا عليه وسلم-أي كان لكم قدوة في النبي  ،هذا عتاب للمتخلفين عن القتال ١٢األحزاب: 
تأسى به أي واألسوة ما ي   ،واألسوة القدوة ،حيث بذل نفسه لنصرة دين هللا في خروجه إلى الخندق

ج وجهه  ،ويتعزى به في جميع أحواله ،فيقتدى به في جميع أفعالهيتعزى به  عليه -فلقد م 
ا ا وماكر  ا محتسب  ولم يلف إال صابر   ،وجاع بطنه ،وقتل عمه ،وك سرت َرباعيته -الصالة والسالم

إذا عرف هذا فليعلم أنه ال يتم االقتداء به واالئتساء  -رحمه هللا -ا إلى آخر كالم القرطبيراضي  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عليه الصالة -وسنته  ،-عليه الصالة والسالم-واله وأفعاله وامتثاله أقواله إال بمعرفة سنته بأح
فمعرفة  ،ا بالتقارير واألوصاف والخالل والممائلكما تكون باألقوال واألفعال تكون أيض   -والسالم

ى فالسنة عند أهل العلم ما أضيف إل ،ضرب من ضروب سنته -عليه الصالة والسالم-أوصافه 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خْلقي أو خل قي وهذا هو  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 الممائل.
 يعني الشمائل هي السنة؟
 ال، الممائل جزء من السنة.

 وهذا أنت قلت وهذا هو السنة تقصد..
 عليه الصالة-وأفعاله  -عليه الصالة والسالم-السنة عبارة عن أقوال النبي  ،المق األخير

 وأوصافه. -عليه الصالة والسالم-وتقريره  -والسالم
 والشمائل هي األوصاف.

 وقل   ،لدى أهل العلم بالعناية التامة -عليه الصالة والسالم-يت أوصافه وممائله ظولذا حنعم، 
قل أن يوجد كتاب من  -السيما الجوامع التي تحوي أبواب الدين-أن يوجد كتاب من كتب السنة 

ا وأفرد الترمذي كتاب   ،خال من هذا الجانب العظيم والباب المهم من أبواب الدين هذه الكتب وقد
ا من تاريخه وخصص الحافظ ابن كثير مجلدا كبير   ،في الممائل ال يستغني عنه متعلم وال عالم

وألهمية كتاب  ،وأفرد بعد ذلك في مجلد ،البداية والنهاية لهذا الجانب المهم من السنة النبوية
ال علي الم   :فمنهم ،جمع غفير مرحوا هذا الكتاب ،ى لمرحه جمع من أهل العلمي تصدّ الترمذ

ا ابن حجر الهيثمي أيض   "،جمع الوسائل في مرح الممائل" :بن سلطان القاري في كتاب له أسماه
إبراهيم البيجوري  "،أسنى الوسائل" :إسماعيل بن محمد العجلوني له "،أمرف الوسائل" :له كتاب

الفوائد الجليلة البهية " :محمد بن قاسم جسوس له "،المواهب اللدنية على الممائل المحمدية" :له
فمرح الممائل محمد  ،ا لهم مماركات في هذا البابالمعاصرين أيض   "،على الممائل المحمدية

ومي  "المختصر في الممائل المحمدية ومرحها"ا لألستاذ محمود سامي بك وأيض   ،عبد الجواد الدُّ
ولما كان كتاب الترمذي أفضل ما أ لِّف في بابه  ،غير ذلك كتب كثيرة مطبوعة والمخطوط أكثرو 

قرب من أربعمائة ا لطوله حيث امتمل على ما يونظر   ،فإني سوف أعتمده وأقتصر على ما ذكره
البرنامج ال يسمح للمرور على جميع أبوابه فإنني سوف أقتصر على بعض ما حديث وأثر ووقت 

ه من أحاديث وما يحتاج إليه من آثار مما يناسب ذكره مع التوضيح والبيان حسب صح عند
 اإلمكان إن ماء هللا تعالى.

 ا قبل أن ندخل نتحدث عن الشمائل تعريفها يا شيخ هل يمكن هذا؟بودنا أيضا 
قبل ذلك أريد أن ألفت نظر القارئ إلى أن هذه المروح الموجودة لممائل الترمذي ال تسلم من 

طراء للنبي موكثير  ،حظاتمال عليه الصالة -من تصدى لهذا الباب ال يسلم من إفراط وغلو وا 
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 4 (000) الشمائل النبوية

على أنه يوجد في بعض البالد  ،النهي عنه -عليه الصالة والسالم-مما قد ثبت عنه  -والسالم
سواء كان بدرس أو إقراء أو تأليف أو  ،اإلسالمية من ترك هذا الجانب أعني تخصيص الممائل

 ،في الصحيحين وغيرهما -عليه الصالة والسالم-بما صح عن النبي  اما أمبه ذلك اكتفاء  
ا لما امتملت عليه مروح هذه الكتب من المبالغات واإلطراء والمديح الزائد الذي ثبت النهي وأيض  
لكن لو  ،لذرائع الموصلة إلى المركوال مك أن ذلك من باب حماية جناب التوحيد وسد ا ،عنه

تب على الممائل مرح مناسب مبسط يحلل ألفاظ هذه الممائل بَنَفس سلفي خاٍل من الموائب  ك 
 ا.ا مطلوب  وخاٍل من الملحوظات لكان أمر  

 أحسن هللا إليك.
ليس ا وألفوا في السيرة أيضا فوا في الشمائل عندما أل   -رحمهم هللا -تالحظون أن السلف

، يعني ما ألهمية هذا األمر ألفوا فيه ؛في الصيحيحين هم بذلك الكتفاء بما صح مثالا مراد
لتم بذكره من اإلفراط أو التفريط في هذا الجانب مالَحظ لكن سلوك درب الوسط ضنلحظ ما تف
 هو األولى.

ال مك أن تخصيص هذا الجانب بالتأليف من قبل أهل العلم يدل على أهميته وأنه ينبغي أن 
ال مك أن  -جل وعال -مع حق هللا -عليه الصالة والسالم-لكن إذا تعارض حقه  ،خصصي

م حق هللا فإذا كان الترك بسبب حماية جناب التوحيد مع أنه يمكن التوفيق يعنى بهذا  ،المقد 
بعض أهل العلم من عدم وهذا يذكرنا بمسألة وهو ما يراه  ،الجانب مع عدم الوقوع في المحظور

يرى أن أحاديث  -رحمه هللا -هذا رأي ابن عبد البر ،أحاديث الخصائص للتخصيصقبول 
 -عليه الصالة والسالم- :قوله يقول مثال    معنى هذا الكالمماالخصائص ال تقبل التخصيص 

ال يمكن أن نخصص مثل هذا النص العام بمثل النهي عن  «اا وطهور  جعلت لي األرض مسجد  »
وتخصيص هذا التخصيص تقليل لذلك  ،ألن التخصيص تمريف ؛الصالة في المقبرة مثال  

لكن إذا الحظنا أن هذا التخصيص  -رحمه هللا -التمريف هذه وجهة نظر اإلمام ابن عبد البر
 -عليه الصالة والسالم-ال مك أن حق النبي  -جل وعال -من من أجل المحافظة على حق هللا

لكن إذا  ،على حق الناس أجمعين ،الوالدينعلى حق  ،على حق النفس ،مقدم على حق كل أحد
 قدم حق الرب جل وعال. -جل وعال -مع حق هللا -عليه الصالة والسالم-تعارض حقه 

لكن أحسن هللا إليك يعني من باب إقرار واقع ربما يشاهد في بعض المجتمعات اإلسالمية أنه 
عليه -كر شمائله وخصائصه ا من هذا األمر دعاهم هذا إلى التفريط في هذا الجانب في ذخوفا 

 ا من الوقوع في هذا الجانب.والحديث عنها خوفا  -الصالة والسالم
يعني في كتاب الترمذي هذا كل ما  ،ألن في كتب السنة ما يغني ا؛أنا حقيقة ال أسميه تفريط

ما نريد أن نمرحه ونبينه  ،ديثاحاألالصحيحين وسوف يمر علينا في تخريج في صح منه 
بير بين مرويات اإلمام الترمذي وبين ما يرويه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي االتفاق الك
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عليه الصالة -وابن ماجه فهذا موجود في كتب السنة لكن ومع ذلك أرى من من الوفاء بحقه 
أن ن عنى بممائله وأن نلقنها أطفالنا وأن يعرفها الخاص والعام من المسلمين فرع ا من  -والسالم

 .-عليه الصالة والسالم-ته فروع سير 
ليتابعوا عن طريق كتاب الشمائل أحسن هللا إليكم في حلقة الغد تدعو المستمع أو المستمعة 

 النبوية للحافظ الترمذي؟
 ننتقي منه أحاديث حسبما يسمح به ظرف البرنامج. ،إن ماء هللا تعالى

ياكم في الحديث عن إذاا مستمعي الكرام بإذن هللا تعالى نلقاكم في الحلقة  القادمة لنبدأ وا 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ،الشمائل النبوية مع هذا البرنامج نلقاكم بإذنه تعالى


